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AD MEMORIAM

Пад знакам вечнасцi

Памяцi Максiма Танка

Дваццаць гадоу прамiнула пасля таго, як пайшоу з жыцця (7 жнiуня 1995
г.) выдатны беларускi паэт, грамадскi i дзяржауны дзеяч Максiм Танк (Яуген
Iванавiч Скурко). Гэта была унiкальная асоба не толькi у гiсторыi беларускай
лiтаратуры, але i ва усiм грамадска-культурным развiццi Беларусi. М. Танк
характарызавауся надзвычай важнымi i у наш час досыць рэдкiмi душэуна-ча-
лавечымi якасцямi: шчырасцю i добразычлiвасцю, высакароднасцю i сцiплас-
цю, сумленнасцю i адказнасцю.

Творчыя людзi – пiсьменнiкi, мастакi, кампазiтары, акцëры – пераважна
асобы амбiцыйныя. Як правiла, яны прытрымлiваюцца высокай думкi пра свае
здольнасцi, вынiкi сваëй працы. Максiм Танк тут выглядау вялiкiм, слауным,
мiлым выключэннем. Колькi разоу ëн гаварыу мне пра тое, што хоча перапi-
саць паэму “Нарач”, бо яна яму не удалася, перапрацаваць многiя свае вершы,
бо яны слабыя. I гэта пры тым, што паэму “Нарач” дауно высока ацанiлi ай-
чынная i замежная (польская, лiтоуская, руская, украiнская i iнш.) крытыка
i лiтаратуразнауства, а пра такiя “слабыя”танкаускiя вершы маглi б толь-
кi марыць многiя сучасныя беларускiя паэты. Яуген Iванавiч неаднаразова
адзначау, што я перахвалiу яго у сваëй манаграфii “Максiм Танк i сучасная
беларуская лiрыка”1. I гэта у той час, калi кнiгу у цэлым вельмi прыхiльна, без
асаблiвых крытычных зауваг прынялi нашы спецыялiсты. А чаго вартая ацэн-
ка паэтам сваëй давераснëускай творчасцi, дадзеная iм у дзëннiкавых нататках
«Лiсткi календара». З жахам агледзеуся, што мне мiнула 27 год! – запiсау ëн
29 верасня 1939 года. – А у мяне толькi некалькi зборнiкау вершау, сярод якiх
75 працэнтау слабых, 20 працэнтау – сярэднiх i толькi 5 працэнтау – доб-
рых. Няма чым хвалiцца2. Паспрабуй, знайдзi сëння беларускага лiтаратара
з такiмi цi блiзкiмi да iх думкамi пра сябе.

Вядома, што М.Танк адмауляуся ад усiх пасад, якiя яму прапаноувалi:
i старшынi праулення Саюза пiсьменнiкау, i старшынi Вярхоунага Савета
БССР, i вiцэ-прэзiдэнта Акадэмii навук. Адмауляуся таму, што хацеу зася-
родзiцца на творчай працы, якая прыносiла яму вялiкае маральнае задаваль-

1 М.У. М iкул iч, Максiм Танк i сучасная беларуская лiрыка, Мiнск 1994.
2 Максiм Танк, Збор творау у 13 т., Мiнск 2009, т. 9, с. 328.
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ненне. Як сведчаць родныя паэта, кожнаму свайму удаламу вершу, кожнай
мастацкай знаходцы ëн радавауся, як дзiця. Аднак сцiпласць, сумленнасць
i адказнасць Танка высока цанiла рэспублiканскае кiраунiцтва i у большасцi
выпадкау удавалася пераканаць паэта у неабходнасцi згадзiцца з той цi iншай
кадравай прапановай.

Будучы галоуным рэдактарам часопiса “Полымя”, М.Танк заусëды вы-
крэслiвау сваë iмя у матэрыялах, дзе яно фiгуравала у кантэксце пахвалы

i камплiментау. Лiчыу, што друкаваць iх у такiм выглядзе – не зусiм карэктна
для кiраунiка выдання. Свае вершы у часопiсе паэт змяшчау толькi раз на год,
не часцей.

Ëн саромеуся насiць свае дзяржауныя узнагароды, саромеуся таго, што
iх у яго шмат. Нiхто нiколi не чуу ад М. Танка, што ëн з’яуляецца Героем
Сацыялiстычнай Працы, акадэмiкам Акадэмii навук Беларусi. Ëн быу такi,
– распавëу падчас адной з нашых сустрэч i гутарак сын народнага паэта Мак-
сiм Яугенавiч, – што нiколi уперад не палезе, нiколi сам дзесьцi у прэзiдыуме
не сядзе. Гэта толькi калi абставiны вымагаюць, калi пранумараваныя мес-
цы, з указаннем прозвiшчау канкрэтных асоб...3

Максiм Танк неаднойчы раiу мне пiсаць не так пра яго, як пра некато-
рых iншых лiтаратарау Заходняй Беларусi, у прыватнасцi, пра Валянцiна
Таулая, Сяргея Крыуца, Ганну Новiк, якiх, на думку паэта, несправядлiва за-
былi, пра удзельнiкау народна-вызваленчага руху, людзей таленавiтых, сум-
ленных i ахвярных. Яуген Iванавiч вельмi клапацiуся пра тых, з кiм некалi
разам уваходзiу у лiтаратуру, з кiм плячо у плячо працавау у падполлi. Пра
заходнебеларускiх падпольшчыкау М.Танк заужды гаварыу цëпла, прачула,
нават сентыментальна. Было бачна (ды ëн i не хавау гэтага), што яны для

паэта – вельмi дарагiя людзi.
Несумненна, паказчыкам вялiкай сцiпласцi М.Танка, яго непарыунай су-

вязi з роднымi мясцiнамi з’яуляецца той факт, што ëн прасiу пахаваць яго не
у Мiнску, а на Мядзельшчыне, на Слабадскiх могiлках, побач з мацi i баць-
кам, роднымi i блiзкiмi людзьмi. У завяшчаннi паэт наказау, каб праводзiлi
яго у апошнюю дарогу без ардэноу, музыкi i прамоу, як найсцiплей, як хавалi
i хаваюць спрадвеку у нас усiх, не ставiць на магiле помнiк, не надаваць яго
iмя установам i памятным мясцiнам.

У Беларускiм дзяржауным архiве-музеi лiтаратуры i мастацтва захоу-
ваюцца сотнi пiсем да М.Танка ад жыхароу Беларусi (i не толькi) з просьбамi
дапамагчы, заступiцца, абаранiць i г. д. I фактычна нi адно з iх не засталося без
адказу. Прафесар Пëтр Кузюковiч, блiзкi сваяк паэта, у сваiх успамiнах “Про-
ста добры чалавек” падкрэслiвае: Захапляла надзвычайная прастата i дабры-
ня славутага паэта, што дазваляла многiм людзям з розных раëнау Беларусi
звяртацца да яго асабiста i пiсьмова з просьбамi аб дапамозе i абароне. I я
не ведаю выпадку, калi б ëн каму адмовiу у гэтым4. М. Танк не дзялiу людзей
на добрых i кепскiх i памагау усiм, хто да яго звяртауся.

3 Цыт. па матэрыялах, якiя захоуваюцца у аутара – М.М.
4 П. Кузюков iч, Проста добры чалавек, (у:) Максiм Танк. На камнi, жалезе i зо-
лаце: успамiны, эсэ, прысвячэннi, Мiнск 2012, с. 189.
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Ëн быу вельмi дасцiпным чалавекам, выдатным гумарыстам, любiу i умеу
жартаваць i рабiу гэта з вялiкай ахвотай. Дадзеная, вядома, прыродная якас-
ць праяулялася i у яго стасунках i дачыненнях з калегамi па пяры i чыта-
чамi, i пры вырашэннi складаных пытанняу, звязаных з дзейнасцю Саюза

пiсьменнiкау Беларусi, пры выкананнi дэпутацкiх абавязкау, i непасрэдна у ма-
стацкай творчасцi.М. Танк валодау дарам з дапамогай тонкага дружалюбнага
жарту разрадзiць самую напружаную сiтуацыю, змякчыць канфлiкт, зняць су-
пярэчнасць, супакоiць i развеяць чалавека. Тут мiжволi прыгадваецца цiкавы
успамiн Iвана Шамякiна з яго артыкула, прысвечанага 80-годдзю народнага

паэта.

Пазнаëмiлiся мы у снежнi 1945 года, – прыгадвау Iван Пятровiч, – на пер-
шым пасляваенным пленуме Саюза пiсьменнiкау. Якi пленум! Сход! З 43 членау
саюза, што засталiся жывыя ад рэпрэсiй i вайны, прысутнiчала 42, Пiмен Пан-
чанка не дабрауся з Iрана. I мы, маладыя, чалавек 20. А гаварылi чатыры днi!
Было што сказаць! Я пiсау ужо, што на Коласа, Крапiву, Лынькова, Танка,
Броуку, Глебку, Куляшова глядзеу, як на Апосталау таго Неба, на якое i я
памкнууся узабрацца. Прывучаны за пяць гадоу да армейскай субардынацыi, я
баяуся загаварыць з “генераламi лiтаратуры”. I во шчасце! – у час абеду Максiм
Танк сеу за наш стол. I – божа мой! – як ëн зачаравау нас сваëй дэмакратыч-
насцю, народнасцю, дасцiпнасцю. Мы плакалi i рагаталi з яго расказау. Помню,
што на пытанне аднаго з нас Яуген Iванавiч адказау: “Як я пiшу? У мяне ж
двойня, хлопцы! Дзве дзяучынкi – Iра i Вера. Адну я трымаю на правай ру-
цэ, другую на левай, а ззаду на шыi вiсiць Максiм, сын. Побач жонка грымiць
каструлямi i тазамi – пакой адзiн. I я пiшу... нагой, левай5.

Нядауна мне давялося гартаць свае старыя занатоукi дароуных надпiсау
Максiма Танка, зробленых на кнiгах, якiя ëн прэзентавау розным асобам.
Яны у поунай ступенi адлюстроуваюць адзначаную асаблiвасць. Дарагi Пят-
ро! – пiсау ëн, напрыклад, 30 красавiка 1964 года на тытуле свайго зборнiка
вершау, звяртаючыся да Пятра Глебкi. – Прызнацца, баяуся пасылаць Та-
бе гэты “Глыток вады”. Каб не пакрыудзiуся Ты i не падумау, быццам я
забыуся i не ведаю, што п’е мой кум. Зразумела, я не забыуся i помню, i, пры
сустрэчы, знайду нешта лепшае i мацнейшае, як глыток вады. Максiм Танк6.
А вось радкi, адрасаваныя Максiму Лужанiну, на тытуле кнiгi “Збор калос-
ся”: Дарагi Максiме! Вiншуючы Цябе са слауным 80-годдзем, падумау: што
падарыць юбiляру? I успомнiу, што у нашы гады вельмi часта дакучае бяссон-
нiца. Таму пасылаю Табе правераны на чытачах сродак – гэты свой зборнiк
вершау – з гарантыяй, што ëн дапаможа справiцца з гэтым недамаганнем.
З найлепшымi пажаданнямi Максiм Танк. Мiнск. 2/ХI 1989 г.”7

5 I. Шамяк iн, Паклон чалавеку i паэту, “Лiтаратура i мастацтва” 1992, 11 ве-
расня.
6 Максiм Танк, Глыток вады: вершы, Мiнск 1964. – Цэнтральная навуковая бiблi-
ятэка iмя Я. Коласа НАН Беларусi, аддзел рэдкiх кнiг i рукапiсау. КГ. 2978
7 Максiм Танк, Збор калосся: вершы (1983–1988), Мiнск 1989. – Цэнтральная наву-
ковая бiблiятэка iмя Я. Коласа НАН Беларусi, аддзел рэдкiх кнiг i рукапiсау. Б – ХХ.
Нр – 7007
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Тонкая iронiя i дасцiпная усмешка спадарожнiчалi паэту заусëды. Чаго
варты, напрыклад, наступны яго дзëннiкавы запiс, зроблены, здавалася б, у су-
вязi з надзвычай сур’ëзнай падзеяй:

Па тэлефоне П.М. Машэрау павiншавау з прысваеннем мне звання Героя
Сацыялiстычнай Працы, за што я горача яму падзякавау. Прызнацца, гэта вы-
сокае званне трэба было б, раней як некаторым з нас, прысвоiць старэйшым –
Р.Шырме, К. Крапiве, М. Лынькову. Прауда, аднойчы, калi мы з I.Шамякiным
аб гэтым гаварылi, Пëтр Мiронавiч запэунiу нас, што ëн аб iх помнiць. Былi
яшчэ званкi ад А. Шыцiкава, М. Зiмянiна, ад сяброу, знаëмых... Сëння трэба
паслаць вiншавальныя тэлеграмы Бажану, Абашыдзе, Гамзатаву, Грыбачову,
Катаеву, Кажэунiкаву, Маркаву, Мусрэпаву, Палявому, Сiманаву, Яшэну.

Пiшу тэлеграмы i думаю: няужо у нас столькi герояу у лiтаратуры?8

Жыццëвая бiяграфiя – гэта творчы лëс пiсьменнiка, ва усякiм выпадку
паэта. Яна мае вызначальную ролю у станауленнi i развiццi яго мастацкай
iндывiдуальнасцi.

Яуген Скурко, будучы беларускi паэт Максiм Танк, нарадзiуся 17 верасня
1912 года у вëсцы Пiлькаушчына Вiлейскага павета Вiленскай губернi, у цар-
скай Расii. Рушыушы разам з бацькамi падчас Першай сусветнай вайны у бе-
жанства, ëн з 1917 па 1922 год жыу у Савецкай Расii, у Маскве. Вярнуушыся
на Радзiму, апынууся у Польшчы, паколькi яго родныя мясцiны знаходзiлiся
у складзе Заходняй Беларусi, якая паводле Рыжскага мiрнага дагавора 1921
года адышла да гэтай дзяржавы. Пасля уз’яднання Беларусi у 1939 годзе Танк
жыу у Савецкiм Саюзе, а памëр у незалежнай Рэспублiцы Беларусь.

Вучобу Яуген Скурко распачау у адной з маскоускiх школ. Вывучаючы
рускую мову i лiтаратуру, палюбiу творы Пушкiна, Някрасава, Гогаля, Горка-
га. Вярнуушыся з бежанства, працягвау вучобу у польскiх школах: спачатку
у Шкленiкава, пасля у Сватках. Тут ëн пазнаëмiуся з польскай класiкай –
А. Мiцкевiчам,Ю. Славацкiм, Г. Сянкевiчам, Э. Ажэшкай... Беларуская кнiга
упершыню трапiла у рукi Яугена Скурко толькi у 1925 годзе. Гэта быу бела-
рускi каляндар, у якiм увагу падлетка прыцягнулi сацыяльна i патрыятычна
заангажаваныя вершы Янкi Купалы.

Тое, што М.Танк пазнаëмiуся спачатку з рускай, затым з польскай i толь-
кi пасля з беларускай лiтаратурай, абвастрыла у iм пачуццë нацыянальнага,
якое прывяло яго у шэрагi актыуных удзельнiкау народна-вызваленчага руху
у Заходняй Беларусi. З першых сваiх крокау у лiтаратуры ëн развiвауся як
вельмi беларускi паэт. Беларускi па самiм тыпе мастацкай свядомасцi, фiла-
софii творчасцi, вобразным ладзе мыслення.

Малады Яуген Скурко вучыуся у чатырох гiмназiях, аднак нiводнай з iх
не закончыу: Вiлейскую рускую закрылi польскiя улады, з Радашковiцкай бе-
ларускай i Вiленскай беларускай ëн быу адлiчаны за непадпарадкаванне ад-
мiнiстрацыi i удзел у забастовачным руху пратэсту, а падчас навучання у Вi-
ленскай рускай гiмназii пачынаючага паэта непасрэдна у класе арыштавала

польская палiцыя i кiнула у Лукiшкi.

8 Максiм Танк, Збор творау у 13 т., Мiнск 2010, т. 10, с. 268.
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Пэуным парадоксам жыццëвага лëсу Максiма Танка з’яулялася тое, што
ëн быу народным паэтам БССР, акадэмiкам Акадэмii навук Беларусi, аднак
не меу не толькi вышэйшай адукацыi, але i закончанай сярэдняй. У сваëй
картачцы персанальнага улiку члена Саюза пiсьменнiкау у графе “Адукацыя”
паэт указау, што у 1954 годзе закончыу Вячэрнi унiверсiтэт марксiзма-ленiнiз-
ма пры Мiнскiм гаркаме КПБ.

М. Танк працавау iнструктарам ЦК камсамола Заходняй Беларусi, у ле-
гальных i нелегальных перыядычных выданнях, неаднаразова арыштоувауся
польскай дэфензiвай. Усяго паэт адсядзеу у Лукiшках каля трох гадоу. У пе-
рыяд вайны ëн служыу у франтавым друку, паскорана адаптавауся да новых
для яго савецкiх грамадска-сацыяльных умоу i парадкау. Дарэчы, у канцы
1930-х гадоу былi рэпрэсаваны, высланы у Сiбiр цëткi паэта па бацькавай лi-
нii Соня i Поля з сем’ямi, якiя жылi у Савецкiм Саюзе, а у гады вайны пры

не высветленых абставiнах ад рук партызан загiнула малодшая сястра Вера
са сваiм двухгадовым сынком. У пасляваенны перыяд Максiм Танк працавау
на адказных дзяржауных пасадах. На працягу 18 гадоу (з 1948 па 1966) паэт
кiравау вядучым беларускiм лiтаратурна-мастацкiм часопiсам “Полымя”, на
працягу 24 гадоу (з 1966 па 1990) узначальвау на той час вельмi аутарытэтную,
сацыяльна значную i уплывовую арганiзацыю – Саюз пiсьменнiкау Беларусi.
24 гады (з 1947 па 1971) ëн з’яуляуся дэпутатам Вярхоунага Савета БССР,
20 гадоу (з 1969 па 1989) – дэпутатам Вярхоунага Савета СССР. М.Танк
працавау старшынëй Вярхоунага Савета БССР VI i VII склiканяу (1963–1971).

Сапрауды, такой насычанай падзеямi жыццëвай бiяграфii не мае нiводзiн
пiсьменнiк у гiсторыi новай беларускай лiтаратуры.

Сiнтэз рэдкага чалавечага характару i яркага мастацкага таленту, а так-
сама унiкальнай жыццëвай бiяграфii абумовiу вялiкiя творчыя здабыткi Мак-
сiма Танка.

Выхад першага зборнiка вершау “На этапах” (1936), дарэчы, адразу кан-
фiскаванага польскай палiцыяй, зрабiу М. Танка зоркай першай велiчынi на
небасхiле лiтаратуры Заходняй Беларусi. Танкаускiя вершы “Нарач, як мо-
ра...” i “Спатканне” я заусëды чытаю з даукiм камяком у горле, з нейкiм асаб-
лiвым душэуным утрапеннем, якое не праходзiць з гадамi. Успамiнаецца туж-
лiвы расказ паэта пра тое, як плакала мацi Домна Iванауна, калi яго, юнага
падпольшчыка, забiрала з роднага пiлькаускага хутара палiцыя. Здзiулялася,
што яе сын-падлетак такi небяспечны для дзяржавы, плакала, спрабавала па-
цалаваць руку палiцыянта i прасiла не бiць яго...

Кнiгi М.Танка “На этапах”, “Журавiнавы цвет” (1937), “Нарач” (1937)
i “Пад мачтай” (1938), вершы i паэмы, сталiся узорнымi у заходнебеларускай
лiтаратуры. Аднак на поуную сiлу творчая iндывiдуальнасць Максiма Танка
раскрылася у пасляваенны перыяд.

Зборнiкi вершау М. Танка “Мой хлеб надзëнны” (1962), “Глыток вады”
(1964), “Перапiска з зямлëй” (1967), “Хай будзе святло” (1972), “Дарога, за-
калыханая жытам” (1976), “Прайсцi праз вернасць” (1979), “За маiм сталом”
(1982) i iншыя вызначаюцца арганiчным спалучэннем маштабнасцi гiстарыч-
нага мыслення, шырынëй духоуна-сацыяльных даляглядау. Фiласофска-аналi-
тычная медытацыя суседнiчае у iх з грамадзянска-патрыятычным характарам
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мастацкага дыскурсу, прамоунiцка-публiцыстычны пафас дапауняецца тонкай
iронiяй i знiшчальнай сатырай.

М. Танк пакiнуу пасля сябе дзясяткi арыгiнальных паэтычных кнiг, кож-
ная з якiх з’яуляецца этапнай у гiсторыi беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя.
Паэту належаць творы непрамiнальнай красы i надзвычайнай эмацыяналь-
най сiлы уздзеяння: “Спатканне”, “Паслухайце, вясна iдзе...”, “Песня кулiкоу”,
“Адказ”, “Тры песнi”, “Родная мова”, “Каб ведалi”, “Люцыян Таполя”, “Ан-
тон Нябаба”, “Рукi мацi”, “Станцыя Княгiнiна”, “Ave, Maria”, “Мне здаецца”,
“Калi горыччу перапоунена сэрца...” i iншыя. Без нiякiх сумненняу, яны зрабi-
лi б гонар любой нацыянальнай культуры свету, упрыгожылi б любую, самую
адмысловую, элiтарную анталогiю.

17 верасня 1994 года, у апошнi раз адзначаючы дзень свайго нараджэн-
ня, М.Танк напiсау глыбока спавядальны верш “Калi горыччу перапоунена
сэрца...” Ледзь не упрытык наблiзiуся жыццëвы далягляд, як нiколi, нiзкiм
i змрочным стала неба над галавою i абыякава-раунадушным дзень на двары.
У душы настойлiва пляскочуць туга i горыч... Свой драматычны жыццëвы
стан, незайздросныя перспектывы паэт праецыравау на лëс нарачанскай сас-
ны-адзiнотнiцы:

Калi горыччу
перапоунена сэрца

I дыхаць i жыць немагчыма, здаецца,
Заужды успамiнаю

сасну
над абрывам,

Падсечаную нарачанскiм прылiвам.
Сасну, што трымаецца рэшткай карэння
За грунт,

а вяршыняй сваëю высокай
Да сонечнай цягнецца

высi праменнай,
Над тонню смяротнай калыша аблокi9.

У самыя скрутныя часы М.Танк заусëды звяртауся да вобразау Радзiмы,
народа, нарачанскага краю, мацi, хлеба, песнi. А яшчэ – да вобраза сасны, якi
у яго свядомасцi сiмвалiзавау Бацькаушчыну, яе унутраную трываласць перад
нягодамi i выпрабаваннямi i стрыманую знешнюю красу. Гэтыя вобразы гаiлi
яго сэрца, пасаблялi выстаяць, пераадолець цяжкасцi, зараджалi жыццесцвяр-
джальнасцю i аптымiзмам, натхнялi на творчасць.

Адчуваючы на сабе халоднае дыханне смяротнай тонi, трымаючыся “за
грунт” “над абрывам” толькi “рэшткай карэння”, сасна тым не менш iмкнецца
узнесцi свае шаты да сонца, яго шчодрай промневай высi. Заключны радок

верша выклiкае у душы адчай, роспач i у той жа час захапленне, трывогу,
спачуванне i адначасова радасць. А перадусiм, вядома, роздум – над жыццëм,
яго логiкай i сэнсам, хуткаплыннасцю i вечнасцю, i над сваiм месцам у iм.

9 Максiм Танк, Збор творау у 13 т., Мiнск 2008, т. 6, с. 310.
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М. Танк як паэт, асоба, безумоуна, з’яуляуся дзяржауным чалавекам.
Але яго мастацкi талент быу настолькi магутны, яркi i шматгранны, што
не укладвауся у тагачасную дзяржауна-iдэалагiчную сiстэму i палiтыку.
Ëн не паддавауся абмежаванням, рэгламентацыi i унiфiкацыi, бо адпачатку
развiвауся пад кутом высокай духоунасцi i маралi, дабрынi i чалавечнасцi,
прауды i справядлiвасцi, красы i гармонii. М.Танк найперш быу беларусам

– ëн, як нiхто iншы, выдатна ведау цану народна-патрыятычным традыцы-
ям i каштоунасцям. Падчас адной з нашых гутарак летам 1995 года паэт
разважау:

Iдэя беларушчыны... Я хачу украпiць яе у свае творы, каб яна была як вiтамi-
ны у ежы: не так вылазiла са сваiмi вушамi, але каб дзейнiчала... Раней пiсалi
якiя-небудзь слабенькiя вершы, але, калi у канцы успамiналi Сталiна, яны iшлi
на першых старонках. Вось што самае небяспечнае – каб мы нашае святое слова
не зацëрлi... Я баюся, каб не стала разменным тое, за што змагаемся. Ад час-
тага ужывання, бяздумнага, лëгкага. Ужо калi успомнiу, то успомнi, каб яно
засталося у памяцi не толькi тваëй...10

Падчас нашых сустрэч i гутарак Максiм Танк, здаецца, нiякiх iдэйных
i жыццëвых прынцыпау наумысна не раскрывау i не баранiу, нi на чым асаб-
лiва не настойвау, нiкога надта не хвалiу, але нiкога моцна i не ганiу. Ëн
не iмкнууся зрабiць уражанне, не iмкнууся здзiвiць мяне нi веданнем рэдкiх
падзей i фактау, нi глыбiнëй i арыгiнальнасцю аналiзу грамадска-культурных
працэсау, нi дакладнасцю i трапнасцю iх характарыстык i ацэнак. Памятаец-
ца, Яуген Iванавiч нi на што не скардзiуся, нi аб чым не шкадавау i нiкога нi аб
чым не прасiу. А былiж гэта надзвычай складаныя 1990-я гады... Усë, пра што
ëн расказвау, грунтавалася на нейкай адмысловай дыялектыцы супрыроднасцi
i было скiравана не на адасобленасць, а на аб’яднанне. Яно несла магнетычную
энергетыку цяпла, дабра i мудрасцi i засталося у маëй душы назаусëды. Гэта
быу роздум чалавека, якi прайшоу праз агонь, / I воды / I медныя трубы...
(верш “Я спытау чалавека...”). На той час паэт ужо страцiу сястру Людмiлу
Iванауну, дачку Веру i жонку Любоу Андрэеуну, а таксама усiх сваiх асноуных
сяброу i таварышау. Ды ад яго сыходзiлi спакой, жыццëвая трываласць i на-
дзейнасць. Такiм вялiкi беларускi паэт i застауся у памяцi усiх, хто яго ведау.

Мiкола Мiкулiч
Мiнск

10 М. М iкул iч, Максiм Танк. Талент, заручаны з небам, Мiнск 2012, с. 294.


